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Resumo: A agroecologia considerada enfoque científico, teórico, prático e metodológico, 

com base em diversas áreas do conhecimento, se propõe a estudar processos de 

desenvolvimento sob uma perspectiva ecológica e sociocultural, a partir de um enfoque 

sistêmico, adotando o agroecossistema como unidade de análise, para apoiar a transição 

dos modelos convencionais de agricultura para estilos de agricultura sustentável. Neste 

contexto nosso objetivo foi compreender como se deu a formação dos egressos da 

primeira turma do curso de Técnico em Agroecologia, realizado assentamento Gleba XV 

de Novembro, em Rosana (SP), bem como a trajetória pós-formação e a contribuição dos 

mesmos seja enquanto técnicos nos assentamentos ou nos lotes familiares. Trata-se de 

uma pesquisa aplicada, de natureza qualitativa e exploratória. Os procedimentos técnicos 

utilizados foram pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e levantamentos. Na 

Primeira turma formaram-se 16 técnicos em agroecologia, destes apenas 5 estão atuando 

em lotes familiares, produzindo leite, frutas e verduras. As famílias não consideram sua 

produção Agroecológica, já que em alguns momentos precisam recorrer aos defensivos 

químicos, como forma de literalmente "salvar a lavoura", Identificamos a dificuldade de 

se produzir sem o uso de defensivos uma vez que as famílias estão cercadas pelas 

monoculturas, que recebem sistematicamente aplicações de defensivos, o que torna ainda 

mais susceptível as áreas sem a presença destes, tornando-as refúgios de insetos e outros 

vetores de doenças. Concluímos assim, que no processo de transformação, do 

conhecimento e da mudança social a formação da primeira turma do curso técnico em 

agroecologia já avançou, e contribuiu com a transição agroecológica, transformando por 

meio de ações e pensamentos as formas de produção das suas famílias, promovendo 

melhorias na produção e na qualidade da alimentação e dos produtos que fornecem. 
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